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Herkenbaarheid van het CDA. 
 
Inleiding. 
In de gemeentepolitiek moeten we aangeven hoe we omgaan met dingen die ons als gemeenschap 
aangaan. Keuzes maken .  Uitgangspunt voor ons handelen is een Christelijke levensbeschouwing, 
die voor ons zingevend is. Recht en gerechtigheid, solidariteit, ( gespreide) verantwoordelijkheid en 
rentmeesterschap zijn onze ankerpunten. Als rode draad loopt door het programma onze 
maatschappijopvatting  en onze waardenorientatie en  we geven onze meningen op basis van 
criteria- zo men wil normen- die ook weer hun bedding vinden in onze levensbeschouwing. 
  
1-Maatschappijopvatting. 
De rode draad door het programma:De mens centraal. 
a- Als CDA redeneren we niet vanuit tegenstellingen tussen mensen of machtsverhoudingen ,veelal 
voortkomend uit de strijd om (de verdeling van de) welvaart, maar vanuit het welzijn van mensen. 
We voeren politiek op basis van idealen ,( menselijke) waarden en normen en niet op basis van de 
portemonnee en toevallige hypes en grillen. 
b- De familie ( het gezin) is  het belangrijkste ankerpunt van mensen, vooral voor de kinderen en de 
jeugd. Van daaruit ontdekt het kind de medemens en de samenleving. 
Waar nodig en mogelijk moeten ouders dan ook ondersteund worden. 
c- In de maatschappij gaat het om samenleven. Dat doe je niet alleen. Je bent verantwoordelijk voor 
eigen handelen, maar je laat de ander niet in de kou staan, noch qua inkomen en noch qua werk. 
Werk is bron van inkomen en van sociale betrokkenheid. 
 
2- Waardenorientatie. 
We onderscheiden een zevental waarden  waarop we steeds terugvallen als we invulling geven aan 
ons politiek handelen. Als CDA-ers hechten we aan waarden die bepalend zijn voor het  welzijn van 
mensen. Ook al zijn die waarden altijd van belang, de actuele situatie - tijd, schaal  en plaats 
gebonden - bepalen de uiteindelijk invulling en keuze. Welke zijn de voor ons belangrijk waarden? 
Voor een deel vinden we die terug in de maatschappijopvatting. We gaan er op in: 
a- De menselijke waarden. 
Er zijn diverse fundamentele menselijke waarden te noemen.  De belangrijkste zijn:  eigen 
verantwoordelijkheid , de ander zien en aanvaarden,  respect,  integriteit,  trouw en vertrouwen. 
b- Familiewaarden. 
Vooral het behoren tot een groep, familie/gezin. Het van daaruit een plek vinden in de maatschappij. 
Steunpunt en rustpunt. Betrokkenheid ervaren. Leerschool. 
c- Natuurwaarden. 
Graslanden, woeste gronden , bossen, zeeën , meren  en rivieren. Onderdeel van de schepping. Dat 
alles in een bepaalde al of niet door de mens  “geordende” verschijningsvorm. 
d- Cultuur waarden. 
De mens die al zijn creativiteit en werklust aanwendt en aangewend heeft om aan zijn behoeften te 
voldoen. Dat heeft geleid tot cultuur elementen in de natuur en het landschap(parken bijv..) ,tot steden 
met indrukwekkende bouwwerken, tot wegen en stadswallen, tot tradities van met elkaar omgaan, etc. 
e- Economische waarden. De grond, voldoende en goed opgeleide werkzame bevolking, 
investeringsbereidheid van mensen, vestigingsplekken voor midden en kleinbedrijf, de plek waar onze 
fabrieken staan en de fabrieken zelf, bedrijventerreinen en industrieterreinen., infrastructuur, 
vruchtbare agrarische gronden,handelsgeest en dienstverlening, actieve middenstand in levendige 
steden- dorpskernen. Het zijn met name deze waarden die we gebruiken om  producten te maken 
voor onze (primaire) levensbehoeften. De gemaakte producten zijn dan ook waardevol voor mensen 
en bepalend voor onze welvaart. 
f- Immateriële waarden. Misschien kunnen we misschien hier beter spreken van behoeften. We 
denken aan zaken als: het hebben van werk, niet alleen om een inkomen te verwerven, maar om 
bezig te zijn en onder de mensen. Veiligheid, medische en maatschappelijke zorg. Het zich kunnen 
ontplooien, zingeving, liefde. 
g- Sociale waarden. 
Het gaat hierbij om de relatie tussen mensen. 
Betrokkenheid op elkaar; afhankelijkheid van elkaar en elkaar willen ontmoeten zijn hier de 
trefwoorden..Het op elkaar betrokken zijn en met elkaar dingen doen.  
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Deze zeven zijn voor het gemeentelijke CDA  referentiepunten  voor het te voeren beleid.  De 
economische waarden zijn met name van belang in het kader van het menselijk  streven naar 
welvaart. Deze en daar aan toegevoegd de andere waarden bepalen het welzijn. Al naar gelang het 
onderwerp van gemeentelijk beleid zijn ze in meer of mindere mate relevant. De actualiteit speelt 
darbij een belangrijke rol. We koppelen daar onze indicatoren of soms wel genoemd normen aan 
om concrete maatregelen voor te stellen.( Die staan hieronder bij 3.) 
 
3-Waar staat het CDA verder voor? 
We kunnen dat nog duidelijker maken door concrete randvoorwaarden/ijkpunten te benoemen. Dat 
zijn de indicatoren/normen die we aanleggen bij ons politieke handelen. We benoemen ze: 
 
a-- ( betrokken op de mens zelf) : Ontplooiingsindicatoren. 
Het gaat er ons inziens om dat mensen tot hun recht kunnen komen. We houden vast aan de 
ontplooiingsvoorwaarden: vrij initiatief , kansen bieden om mee te doen (door onderwijs, 
werkgelegenheid), burgerparticipatie , vrijheid van onderwijs. Het hebben van zinvol werk is in deze 
uiterst belangrijk. 
 
b-- ( de relatie tussen  mensen) :Solidariteitsindicatoren. 
Alle goede  bedoelingen en maatregelen ten spijt, er komen altijd mensen in het gedrang. Dat kan 
betrekking hebben op inkomen, maar ook op terreinen als het hebben van een handicap, het niet 
geaccepteerd worden of……….?? .Dat houden we scherp in de gaten. We letten erop dat solidariteit 
blijft bestaan: tussen jong en oud, rijk en arm, meer en minder begaafd, hulpbehoevend, etc. 
 
c-- ( de mens in verbanden of in structuren,het organiseren of ordenen ): Inrichtingsindicatoren: 
Als we de openbare ruimte , of een organisatie of een samenlevingsverband moeten vorm geven dan 
toetsen we aan de inrichtingsvoorwaarden: duurzaamheid, soliditeit, effectiviteit, veiligheid,menselijke 
maat , gespreide verantwoordelijkheid  ( waar mogelijk de samenleving de dingen laten doen, niet een 
bureaucratisch orgaan). Een ondersteunende overheid. We hebben oog voor bestaande waardevol 
gebleken structuren en verschijningsvormen (Cultureel, Landschappelijk,  Sociaal,Religieus) . 

 


